
 

Openbare besluitenlijst  
Door burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 juni t/m 15 juni 2021 

 
Datum aanmaak: 15 juni 2021 

 

 

 

MT 

Zaaknummer: 2021038490 

Onderwerp: Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten van in mandaat 

genomen besluiten van het college van 2 t/m 8 juni 2021 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de besluitenlijsten van het college van B&W van 2 t/m 8 juni 2021 vast te stellen;  

2. de besluitenlijsten van in mandaat genomen besluiten van het college van B&W van 

2 t/m 8 juni 2021 vast te stellen.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021037819 

Onderwerp: Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers in zwaar 

weer 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. kennis te nemen van de concept-Dienstverleningsovereenkomst tussen GR 

Peelgemeenten en Senzer waarbij er van de zijde van het college geen zienswijzen 

zijn;  

2. middelen die we van het Rijk ontvangen hebben beschikbaar te stellen tot een 

bedrag van € 17.823,- voor de uitvoering van de DVO;  

3. in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021036694 

Onderwerp: Jaarrekening en jaarverslag 2020 Stichting PlatOO 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de  

jaarrekening en het jaarverslag 2020 van Stichting PlatOO en middels een brief aan  

Stichting PlatOO te laten weten, n.a.v. de jaarrekening en het jaarverslag 2020, geen  

behoefte te hebben aan een overleg.  

  



 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021035358 

Onderwerp: Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding nieuwbouw woningen 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. bij de verkoop van bouwgrond voor één of meer woningen door de gemeente een 

zelfbewoningsplicht en verbod tot doorverkoop aan koper op te leggen, een en ander 

zoals verwoord in bijlage I bij dit voorstel;  

2. bij de verkoop van koopwoningen in een bouwplan van een ontwikkelende partij daar 

waar mogelijk de zelfbewoningsplicht en verbod tot doorverkoop in de anterieure 

overeenkomst op te nemen, een en ander zoals verwoord in bijlage II bij dit 

voorstel;  

3. de commissie Ruimte middels bijgaande memo te informeren over de wijze waarop 

uw college voornemens is om invulling te geven aan de door de gemeenteraad 

aangenomen motie M3 inzake de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding.  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021030505 

Onderwerp: Verzoek tot vestiging fietsenwinkel op de locatie Prins 

Bernhardstraat-Industrielaan 

 

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om in principe en onder  

voorwaarden medewerking te verlenen aan de vestiging van een fietsenwinkel in het  

woonwarenhuis op de hoek Prins Bernhardstraat-Industrielaan.  

 

 


